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Abstract
This research is purposed to give a new winding design for single-phase induction motor aspecially for capacitorstart capacitor-run induction motor. The single phase winding construction design of this method is similar to the
three-phase coils. This paper is focused for discussing about power factor dan power output of the motor aspecially
for identic winding design like the three-phase induction motor. This paper drwan the construction design and the
calculation method for finding the capacitance of capacitor start and capacitor run. The result showed that the
method gived in this research has good performance and the motor can operated on almost to unity power factor.
Keywords: 3-phase winding, capacitor-start capacitor-run motor, current rating.

1. Pendahuluan
Motor induksi merupakan motor listrik yang
banyak digunakan baik di dunia industri
maupun di sektor rumah tangga, karena motor
ini kuat, mudah penggunaan dan lebih murah
harganya dibandingan dengan motor listrik
yang lainnya. Berdasarkan sumber tegangannya,
motor induksi ini terbagi atas 2 yaitu motor
induksi 3-fasa dan motor induksi 1-fasa. Motor
induksi 3-fasa ini biasanya banyak digunakan di
area industri karena motor ini biasanya
diproduksi dengan daya yang besar. Motor
induksi 1-fasa biasaya dibuat dengan daya yang
kecil sehingga motor ini bisanya banyak
digunakan untuk kebutuhan rumah tangga [1].
Motor induksi 3-fasa mempunyai 3 buah
kumparan yang identik yang terpisah sebesar
120 derjat listrik. Jumlah lilitan setiap
kumparan sama sehingga motor ini beroperasi
dengan arus yang seimbang pada setiap
kumparannya jika sumber 3-fasa yang
digunakan juga seimbang. Motor induksi 1-fasa
mempunyai 2 kumparan yaitu kumparan bantu
dan kumparan utama yang berguna untuk
menghasilkan torsi pada motor. Dengan
menggunakan 2 kumparan ini, maka kumparan
motor ini akan dibuat berjarak 90 derjat listrik
secara konstruksi[1], [2].
Motor
induksi
1-fasa
biasanya
menggunakan sumber 1-fasa dalam sistem
pengoperasiannya. Dengan menggunakan
sumber 1-fasa ini, maka akan terjadi 2 medan
pada kumparan motor yaitu medan maju dan
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medan mudur sehingga motor ini akan bekerja
dengan efisiensi yang lebih rendah dari motor
induksi 3-fasa. Biasanya motor ini juga bekerja
dengan faktor daya yang rendah [1]. Untuk
meningkatkan efisiensi dan kinerja motor ini
telah dilakukan beberapa cara seperti teknik
pengendalian medan, pengaturan nilai kapasitor,
mengatur waktu start dan lain sebagainya [3]–
[6].
Dalam sistem pengoperasian motor induksi
3-fasa juga telah dikembangkan untuk
beroperasi pada sistem 1-fasa dengan meniru
sistem kumparan motor induksi 1-fasa [7]–[15].
Dengan meniru bentuk kumparan motor
kapasitor start-kapasitor jalan, ternyata motor
dapat beroperasi dengan baik dengan efisiensi
yang sama dengan efisiensi 3-fasanya dengan
faktor daya yang lebih baik[12], [15].
Berdasarkan kondisi ini, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk mendisain konstruksi
motor induksi 1-fasa yang mirip seperti motor
induksi 3-fasa agar motor induksi 1-fasa ini
dapat bekerja dengan efisiensi yang mirip
dengan efisiensi motor induksi 3-fasa. Karena
motor ini menggunakan kapasitor dalam sistem
pengoerasiannya, maka diharapkan motor
induksi 1-fasa yang dirancang dapat beroperasi
dengan faktor daya yang mendekati satu..

2. Tinjauan Pustaka
Motor induksi 3-fasa secara konstruksi
terdiri 3 lilitan identik yang terpisah sebesar 120
derjat
listrik
yang
dalam
sistem
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pengoperasiannya menggunakan sumber listrik
3-fasa. Motor induksi 1-fasa mempunyai 2
lilitan yang dibuat terpisah sebesar 90 derjat
listrik yang dalam sistem pengoperasiannya
disuplai oleh sumber listrik 1-fasa. Motor
induksi 1-fasa ini menggunakan 2 kumparan
karena motor ini tidak bisa distart dengan
menggunakan 1 kumparan saja. Khususnya
untuk motor induksi 1-fasa jenis motor
kapasitor start kapasitor jalan, maka motor ini
tetap menggunakan 2 kumparan saat start dan
saat jalan (run). Oleh karena itu motor jenis ini
mirip bekerja seperti halnya motor induksi 2fasa.
A. Lilitan Motor Induksi 3-fasa
Motor induksi 3-fase biasanya mempunyai
kumparan 3-fase identik yang terpisah satu
sama lainya sebesar 120 derjat listrik. Motor ini
biasanya dioperasikan secara normal dengan
menggunakan sistem 3-fasa. Secara konstruksi,
model kumparan motor ini dapat digambarkan
seperti gambar 1.
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Dari gambar 1, 2 dan 3 dapat dijelaskan
bahwa ada 3 kumparan pada motor induksi 3fasa, yaitu kumparan A (masuk dari titik A dan
keluar dari titik A’), kumparan B (masuk dari
titik B dan keluar dari titik B’), kumparan C
(masuk dari titik C dan keluar dari titik C’).
Huruf R, S dan T pada gambar 2, dan 3
merupakan tempat disambungkannya sumber 3fasa untuk mensuplai motor yang terdiri dari
fasa R, S dan T.
.
B. Lilitan Motor Induksi 1-fasa
Motor induksi 1-fasa biasanya terdiri dari 2
kumparan yaitu kumparan utama dan kumparan
bantu yang berjarak 90 derjat listrik[1], [2].
Kedua kumparan ini biasanya digunakan untuk
saat start. Khusus untuk motor induksi 1-fasa
jenis motor kapasitor start kapasitor jalan, maka
kedua kumparan ini digunakan baik pada saat
start maupun saat jalan. Gambaran bentuk
hubungan kumparan bantu dan kumparan
utama ini diperlihatkan pada gambar 4.
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Gambar 1. Bentuk model kumparan motor induksi 3-fasa

Gambar 1 merupakan bentuk model
kumparan motor induksi 3-fasa yang terdiri dari
3 buah kumparan. Bila kumparan motor ini
terhubung bintang (Y) maka bentuk sambungan
lilitan motor diperlihatkan pada gambar 2,
sedangkan bila kumparan motor ini terhubung
delta bentuknya diperlihatkan pada gambar 3.
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Gambar 2. Bentuk model kumparan motor induksi 3-fasa
terhubung Y
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Gambar 3. Bentuk model kumparan motor induksi 3-fasa
terhubung delta
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Gambar 4. Bentuk hubungan kumparan bantu dan
kumparan utama motor induksi 1-fasa jenis motor
kapasitor

Pada gambar 4 dapat dijelaskan bahwa
kumparan X ke X’ adalah kumparan utama dan
kumparan Y ke Y’ adalah kumparan bantu
dengan C adalah kapasitor yang digunakan pada
kumparan bantu. F pada gambar 4 adalah Fasa
dari sumber sistem satu fasa dan N adalah
Netral dari sumber sistem 1-fasa.
C. Kajian Baru Kumparan Motor Induksi 1fasa dengan Bentuk Lilitan Mirip Motor
Induksi 3-fasa
Dalam perkembangan pemanfaatan motor
induksi 3-fasa, telah mulai dilakukan teknik
pengoperasian motor ini pada sistem 1-fasa.
Metode yang digunakan dengan meniru prinsip
kerja metode induksi 1-fasa jenis motor
kapasitor [8], [12], [14], [15]. Dengan mengacu
kepada penelitian-penelitian ini maka akan
dapat dibuatkan konstruksi bentuk sambungan
lilitan kumparan stator motor induksi 1-fasa
seperti konstruksi motor induksi 3-fasa yang
mana terdiri dari 3 kumparan. Bentuk
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sambungan lilitan ini dapat dibuatkan seperti
gambar 5.
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yang dipasang secara paralel dengan kapasitor
‘Cr’ dapat dibuatkan sebagai berikut.

Cs  Cst  Cr (Farad )
X

X

Y

Y

C

F

Z

Z

Besarnya tegangan pada kapasitor jalan (Vc)
dan Daya reaktif yang disumbangkan kapasitor
jalan (VARc) kemudian dapat dibuatkan sebagai
berikut [12].

N

Gambar 5. Bentuk hubungan kumparan bantu dan
kumparan utama motor induksi 1-fasa dengan 3
kelompok lilitan

Dari gambar 5 dapat dijelaskan bahwa
kumparan Z ke Z’ adalah kumparan utama dan
kumparan X ke X’ digabung dengan kumparan
Y ke Y’ adalah kumparan bantu dengan C
adalah kapasitor yang digunakan pada
kumparan bantu. F pada gambar 5 adalah Fasa
dari sumber sistem satu fasa dan N adalah
Netral dari sumber sistem 1-fasa.
Untuk menghitung besarnya nilai kapasitor
yang akan digunakan pada motor induksi 1-fasa
harus memperhatikan standar arus nominal
yang dilewati oleh kumparan motor agar motor
dapat bekerja dengan baik. Dengan mengacu
kepada rumus yang dikemukan Anthony [12]
tentang menentukan nilai kapasitor untuk
mengoperasikan motor induksi 3-fasa pada
sistem 1-fasa, maka rumus ini dapat juga
digunakan untuk menentukan nilai kapasitansi
kapasitor start (Cs) dana kapasitor jalan (Cr)
untuk mengoperasikan motor induksi 1-fasa
dengan konstruksi kumparan mirip dengan
konstruksi motor induksi 3-fasa. Dengan
mengacu kepada rumus ini maka dapat dihitung
besarannya total nilai kapasitansi kapasitor start
(Cst) yang digunakan untuk menstart motor
induksi 1-fasa ini adalah sebagai berikut.

Cst 

(0,1757).I N
( Farad )
( f ).VLN

(1)

Besarnya nilai kapasitansi kapasitor jalan
(Cr) yang digunakan saat motor jalan (setelah
motor distart) dapat dibuatkan sebagai berikut.

IN
Cr  k
( Farad )
(12,5664).( f ).VLN

(3)

(2)

Yang mana:
IN = arus nominal kumparan motor (A)
VLN = tegangan fasa ke netral dari sitem 1-fasa
(V)
k = 0,77 untuk motor dengan beban di
bawah 70 % dan 1 untuk motor dengan
beban di atas 70%
Selanjutnya, besarnya nilai kapasitansi
kapasitor start (Cs) yang digunakan pada motor

Vc  2.VLN

(4)

VARc  .Cr.(Vc)  4..Cr.(VLN )
2

2

(5)

Besarnya daya semu (S) pada motor induksi ini
sama besarnya dengan daya reaktif yang
disumbangkan kapasitor, sehingga daya semu
ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

S  VARc

(6)

Selanjutnya, besarnya arus yang masuk ke
motor dapat dihitung dari persamaan (6)
sebagai berikut.

IL 

S
VLN

(7)

Saat motor induksi 1-fasa beroperasi dengan
arus nominal motor, maka motor akan
beroperasi dengan faktor daya yang mendekati
satu. Oleh karena itu maka faktor daya motor
( Cos( ) ) dapat ditetapkan sebagai berikut.

Cos( )  0,98

(8)

Selanjutnya, besarnya daya aktif (P) motor
induksi dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut.

P  S.Cos

(9)

3. Metodologi
Penelitian ini bertujuan untuk membuat
desain baru bentuk hubungan lilitan kumparan
motor induksi 1-fasa, terutama jenis motor
kapasitor start kapasitor jalan (capacitor-start
capacitor-run induction motor) yang mirip
dengan motor induksi 3-fasa. Untuk
memvalidasi hasil perhitungan, maka hasil
kenerja desain motor yang dibuat dibandingkan
dengan kinerja motor induksi 3-fasa dengan
kemampuan kumparan yang sama. Bentuk
hubungan kumparan motor dan kapsitor pada
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induksi 1-fasa yang dibuat diberikan pada
gambar 6.
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Gambar 6. Bentuk hubungan kumparan bantu (X ke Y’),
kumparan utama (Z ke Z’) dan kapasitor pada motor
induksi 1-fasa

Kapasitor Cr pada gambar 6 merupakan
kapasitor jalan yang dihitung dengan
menggunakan persamaan (2) dan kapasitor Cs
adalah kapasitor start yang dihitung dengan
menggunakan persamaan (3). S1 pada gambar 6
merupakan saklar yang digunakan untuk
memutus sambungan kapasitor start saat motor
telah jalan.
Motor induksi yang digunakan sebagai
pembanding adalah: motor induksi 3-fasa,
380/220V, 2,7/4,7A, hubungan Y/∆, rotor
sangkar, 4 kutup, 1,5 HP, 1400 rpm, 50Hz.
Kemudian motor induksi 1-fasa yang
digunakan sesuai dengan metode yang dibuat
adalah menggunakan kemanpuan kumparan
yang sama yaitu 2,7 A dengan konstruksi yang
sama dengan motor induksi 3-fasa yang
digunakan.

4. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat dibuatkan gambar grafik seperti yang
diberikan pada gambar 7 dan gambar 8.
Dari hasil yang telah ditampilkan pada
gambar 7 terlihat bahwa dengan menggunakan
bentuk lilitan kumparan yang sama identik
seperti motor induksi 3-fasa, maka motor
induksi 1-fasa yang operasikan mempunyai
kemanpuan sekitar 82, 19% yang berasal dari
(644,72/784,42) x 100% = 82, 19%. Dari
kondisi terlihat bahwa kemanpuan motor
induksi 1-fasa ini hanya sekitar 82,19% dari
kemanpuan motor induksi 3-fasa dengan
konstruksi kumparan yang sama. Sebenarnya
motor induksi 1-fasa masih bisa dibebani
hingga sama dengan beban motor induksi 3-fasa,
tetapi tidak mungkin karena arus yang melewati
kumparan motor akan melebihi arus nominal
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Gambar 7. Bentuk hubungan perubahan beban (Daya
keluaran) motor terhadap kecepatan rotor (Nr)

Gambar 8. Bentuk hubungan perubahan beban (Daya
keluaran) motor terhadap faktor daya (fd)

Dengan memperhatikan gambar 8 terlihat
bahwa faktor daya motor induksi 1-fasa dengan
kosntruksi kumparan yang sama dengan motor
induksi 3-fasa yang menjadi pembanding,
mempunyai faktor daya yang lebih besar dari
pada motor induksi 3-fasa. Dari gambar 8
terlihat bahwa motor induksi 1-fasa mempunyai
faktor daya yang selalu di atas 0,9 dengan
kondisi beban yang rendah sampai dengan
beban yang tinggi. Faktor daya tertinggi (0,98)
diperoleh pada beban yang besar. Disini terlihat
bahwa motor induksi 1-fasa mempunyai kinerja
yang sangat baik dibandingkan dengan motor
induksi 3-fasa dari segi faktor daya, tetapi
mempunyai kemanpuan yang lebih rendah dari
motor induksi 3-fasa (hanya 82,19%).

Prosiding Seminar Nasional PIMIMD-4, ITP, Padang

249

5. Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
dengan membuat motor induksi 1-fasa dengan
konstruksi kumparan yang identik persis sama
seperti motor induksi 3-fasa, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Motor induksi 1-fasa akan selalu
bekerja dengan faktor daya di atas 0,9
dan akan mempunyai faktor daya yang
mendekati satu saat motor diberi beban
yang besar.
2. Motor
induksi
1-fasa
hanya
mempunyai
kemanpuan
sebesar
82,19% dari rating motor induksi 3-fasa
acuan (sebagai acuan pembanding
dengan konstruksi yang sama dengan
motor induksi 1-fasa yang diteliti).
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